
                    Protokoll 
från styrelsesammanträde i Malens Villaägareförening (MVF) 
tisdagen den 14 juni 2005 hos Sven-Arvid Frankenius. 
 
 
Närvarande: Lars  Casteborn ( ordf ) 
                                     Jimmie Bengtsson (JB) 
  Sven-Arvid Frankenius (SAF). 
  Harriet Hammarlund, (HH).  
  Jörgen Hansen, (JH).  
  Tommy Ström, (TS). 
                                     Tore Scherstén (TSc) 
                                     Anneli Isaksson (AI) 

          
         1.   Öppnande.             

Ordf hälsade välkomna och öppnade sammanträdet  
 

2. Protokollförare.    
TS utsågs till att föra protokollsanteckningar.                                                              
           

3. Justeringsperson 
Till att jämte v. ordf. justera protokollet utsågs JB.            

 
4. Dagordning.  

I förväg utsänd dagordning godkändes.  
. 

5. Föregående styrelseprotokoll. 
Protokollet från föregående sammanträde gicks igenom. Diskuterades frågan om  
Ansvarsförsäkring. Beslöts att avföra denna fråga från dagordningen då behovet ej  
ansågs föreligga.  
Lades protokollet till handlingarna. 

 
6. Ekonomi. 

Kassaförvaltaren hade inga väsentliga förändringar att rapportera. 
Antalet medlemmar cirka 330. 

           
          7.    Fullmakter 

Beslöts att frågan tas upp vid årsmötet.  
 

8. Värvningskampanj. 
Styrelsen beslöt att skjuta på värvningskampanjen till hösten 2005. 

              
9. Årsmötesfrågor.  
      JB, JH och AI hjälper HH med att adressera  inbetalningskorten som skall  
      biläggas kallelsen.. 

Ordf skriver kallelse, verksamhetsberättelse, dagordning samt övriga                
handlingar som kan behövas. Klart senast 14 dagar före utskick dvs vecka 26 
AI fixar fika i termosar och HH ordnar bullar. TS öppnar Sessionsalen. 
Stadgeändring skall uppföras på dagordningen en andra gång. 
Kommunalråden har meddelat att de eventuellt båda, dock minst ett av dem 
kommer att medverka vid årsmötet. 
Gästerna, avgående styrelseledamöter, JB, Mai-Liss Casteborn, Egon Nilsson samt  
Cace skall upvaktas med en flaska vin som tack för hjälpen.  

 
 
 
 



 
10. Rapport från projektgrupperna.  

a) Strandområde 
” Framtids -och Skötselplanen” föreligger i reviderat skick och  
cirkuleras till styrelsen. Ordf skall meddela Sofia Warpman om  
eventuella synpunkter snarast.  

b) Sand och Strand 
Inget särskilt att rapportera.  
 

11. Trafikfrågor 
Beslöts att JB skickar det tidigare redovisade brevet till kommunen.  

 
12. Möte med Kommunalråden den 28 juli.  

MVF har nu ett gyllene tillfälle att framföra redovisa planer och synpunkter till  
Lars Elofson och Christian Nilsson vid ett möte tisdagen den 28 juli kl 15.  

               Beslöts att en grupp bestående av Ordf., TSc, JB, AI, Helen Frankenius från MVF 
               medverkar. 
               Huvudsakligen uppdelas enligt 
               Ordf  samt Sofia Warpman: ” Framtids och Skötselplanen ”. 
               TSc och JB: Sand och Strand med Gilleleje-modellen kompletterad med  
               finansiering  och EU pengar.   
               HF och AI: Trafikfrågorna.  
               Generalrepetition hos Ordf dagen före den 27/6 kl 19. Ordf bokar Bjäreuvarnas  
               stuga.  
  

13. Övriga frågor. 
Inga övriga frågor. 

 
14. Nästa sammanträde. 

Styrelsen beslöt att nästa sammanträde är Årsmötet den 26 juli, förutom mötet enligt P 12. 
 
         12. Avslutning.  
                Ordf. tackade Sven-Arvid och hans hustru för förplägnaden och förklarade sammanträdet  
                avslutet. 
 
 
           
          Båstad 05-06-14  Båstad den…………….. 
          Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
          Tommy Ström                                      Lars Casteborn          Jimmie Bengtsson          
   

 


